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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
ประเด็น  

ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน (21 พฤศจิกายน 2562) จังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยโรค

หัด จำนวน 4 ราย คิดเป็น 0.76 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยโรคหัดและมีภาวะแทรกซ้อน จำนวน 1 ราย คิดเป็น 
0.19 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยไอกรน จำนวน 1 ราย คิดเป็น 0.19 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยโรคคางทูม จำนวน 
6 ราย คิดเป็น 1.14 ต่อแสนประชากร 

การบริหารจัดการ 
ให้บริการตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ติดตามเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ และ

บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 

ผลการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง มีเด็กอายุครบ 1 ปี จำนวน 3952 ราย ได้รับวัคซีนแต่ละ

ชนิดครบตามเกณฑ์ จำนวน 3856 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.57 ซึ่งผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด เกณฑ์
ที่กำหนด คือ จะต้องมีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็ก อายุครบ 1 ปี ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 จำแนกผลการดำเนินงานรายอำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ พบว่า มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ทุกอำเภอ อำเภอที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี สูงสุด คือ 
อำเภอป่าพะยอม ความครอบคลุมร้อยละ 99.64 อำเภอที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตาม
เกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี ต่ำสุด คือ อำเภอศรีนครินทร์ ความครอบคลุมร้อยละ 92.92 

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีนแต่ละชนิดครบตามเกณฑ์ในเด็กอายุครบ 1 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ป ี เกณฑ ์
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 754 739 98.01 
22.63 77.06 80.92 กงหรา 376 364 96.81 

เขต 12 เขาชัยสน 370 357 96.49 
14.66 75.75 79.88 ตะโหมด 263 257 97.72 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 537 530 98.7 
18.78 89.76 91.49 ปากพะยูน 392 382 97.45 

 ศรีบรรพต 141 138 97.87 
ป่าบอน 421 416 98.81 
บางแก้ว 209 200 95.69 
ป่าพะยอม 277 276 99.64 
ศรีนครินทร์ 212 197 92.92 

รวม 3,952 3,856 97.57 
ที่มา : โปรแกรม HDC ประมวลผล 30 กันยายน 2562  
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ประเด็น  
ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี 

สถานการณ์และสภาพปัญหา 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 จนถึงปัจจุบัน (21 พฤศจิกายน 2562) จังหวัดพัทลุง พบผู้ป่วยโรค

หัด จำนวน 4 ราย คิดเป็น 0.76 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยโรคหัดและมีภาวะแทรกซ้อน จำนวน 1 ราย คิดเป็น 
0.19 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยไอกรน จำนวน 1 ราย คิดเป็น 0.19 ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยโรคคางทูม จำนวน 
6 ราย คิดเป็น 1.14 ต่อแสนประชากร 

การบริหารจัดการ 
ให้บริการตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ติดตามเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ และ

บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 

ผลการดำเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดพัทลุง มีเด็กอายุครบ 3 ปี จำนวน 4371 ราย ได้รับวัคซีน MMR2 

จำนวน 4243 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.07 ซึ่งผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เกณฑ์ท่ีกำหนด คือ จะต้อง
มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 จำแนกผลการดำเนินงาน
รายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ พบว่า มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 10อำเภอ อำเภอที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ที่กำหนด คือ อำเภอศรีนครินทร์ ความครอบคลุมร้อยละ 94.71 อำเภอที่มีความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 
MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี สูงสุด คือ อำเภอเมือง ความครอบคลุม ร้อยละ 98.54  

ผลการดำเนินงานรายตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 3 ปี 

ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี เกณฑ์ 
ปี 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2559 2560 2561 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 

ระดับประเทศ 
 

เมืองพัทลุง 821 809 98.54 
80.03 84.68 86.32 กงหรา 384 373 97.14 

เขต 12 เขาชัยสน 427 413 96.72 
80.20 82.23 82.30 ตะโหมด 303 290 95.71 

จังหวัดพัทลุง ควนขนุน 616 594 96.43 
83.39 93.22 95.2 ปากพะยูน 454 430 94.71 

 ศรีบรรพต 144 138 95.83 
ป่าบอน 453 444 98.01 
บางแก้ว 265 261 98.49 
ป่าพะยอม 302 292 96.69 
ศรีนครินทร์ 202 199 98.51 

รวม 4,371 4,243 97.07 
ที่มา : โปรแกรม HDC ประมวลผล 30 กันยายน 2562  
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
- 

โอกาสพัฒนาต่อไป 
- 

ผลงานเด่น/นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง 
- 

 
 

      
ผู้รับผิดชอบ นางพัชรี โยมเอียด 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทร 084 2682453  
e-mail baitauy369@gmail.com 
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